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หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย    :  หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสังคม 
 ภาษาอังกฤษ   :  Master of Information Science Program in Social Media Technology 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     :   สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยสีื่อสังคม) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Information Science (Social Media Technology) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)     :  สท.ม. (เทคโนโลยสีื่อสังคม) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)    : M.I.S. (Social Media Technology) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา  
 มุงผลิตมหาบัณฑิตทางเทคโนโลยีสื่อสังคม ท่ีมีความรูความสามารถโดยอยูบนพ้ืนฐานของการคิดอยาง
เปนระบบ การคิดเชิงสรางสรรคและการคิดเชิงยุทธศาสตรเพ่ือสรางความเปนผูนําดานการจัดการ การสรางความรู 
ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนตรวจสอบวิเคราะหเนื้อหาของสื่อสังคม และการประยุกตใชนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีตอบสนองตอความตองการขององคการท้ังภาครัฐและเอกชน สังคม และ
ประเทศชาติอยางมีธรรมาภิบาล โดยใหความสําคัญดานคุณภาพเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
 
ความสําคัญ 
 ปจจุบันนี้มีการขยายตัวทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารในประเทศไทยเปนอยางมาก แตความพยายามท่ีจะ
นําเทคโนโลยีการสื่อสารเหลานี้มาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศยังไมสัมฤทธิผลเทาท่ีควร เนื่องจากในปจจุบัน
มีคนจํานวนมากใชสื่อสังคมอยางขาดจริยธรรม คุณธรรม โครงการพัฒนาตางๆ จึงยังไมบรรลุผลตามเปาหมาย 
สาเหตุสําคัญเกิดจากขาดการวางนโยบาย และวางแผนดานการสื่อสาร ท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค นอกจากนี้
ความรูความเขาใจในดานทฤษฎี เทคนิค วิเทโศบายและขอปฏิบัติเก่ียวกับการใชการสื่อสารดวยสื่อสังคมเพ่ือ
ประโยชนตอการพัฒนายังไมเพียงพอและไมสมบูรณเทาท่ีควร เพราะขาดการคนควาวิจัยทางเทคโนโลยีสื่อสังคม
อยางจริงจังและนาเชื่อถือ การเปดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม จะชวยปดชองวางดังกลาว 
และเอ้ืออํานวยตอโครงการพัฒนาประเทศไดอยางมาก ดังนั้น ผูท่ีสําเร็จโครงการปริญญาโทนี้จะสามารถนําความรู
ไปประยุกตใชพัฒนาการวางนโยบาย และวางแผนดานการสื่อสารเทคโนโลยีสื่อสังคม และปฏิบัติงานวิชาชีพ
สื่อสารท่ัวไปไดอยางลึกซ้ึง ท้ังดานการวิจัย และสามารถปฏิบัติงานระดับผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวกับการ
สื่อสารเทคโนโลยีสื่อสังคมตางๆ ตามความสนใจและความถนัดไดอีกดวย นอกจากนี้ผูสําเร็จโครงการศึกษา
ปริญญาโทนี้จะมีพ้ืนฐานความรูทางการวิจัยท่ีดี และสามารถใชศึกษาโครงการพัฒนาตาง ๆ ในการศึกษาทาง
วิชาการระดับสูงยิ่งข้ึนตอไปไดในอนาคต 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  ท่ีมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสื่อสังคม และการสื่อสารท่ีทันสมัย ซ่ึงสามารถจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดวยสื่อสังคมไดอยางมีคุณภาพสามารถตอบสนองตอความตองการขององคการและ
นํามาซ่ึงการแขงขันในภาคธุรกิจได 
 2. ท่ีมีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงยุทธศาสตร และการคิดเชิงบูรณาการ เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการเปน
ผูนําและผูบริหารเทคโนโลยีสื่อสังคมระดับสูงท่ีมีความสามารถและศักยภาพ เพ่ือสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันขององคการได 
 3. ท่ีมีความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อสังคม เพ่ือการ 
พัฒนาระบบ การแกปญหาในการทํางาน รวมท้ังการจัดการโครงการเทคโนโลยีสื่อสังคม ท้ังในระดับ 
องคการ ชุมชน ทองถ่ินภายในประเทศ และระหวางประเทศ 
 4.  ท่ีเปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมถึง จิตสํานึกในการดําเนินกิจการใน
หนาท่ีท่ีดี (Governance) โดยมุงหวังท่ีจะตอบสนองความตองการและรวมรับผิดชอบตอสังคม 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสตูร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต 
 5.  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2.   ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
      3.  ใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันจันทร - ศุกร       เวลา  17.00 - 21.00  น.   หรือ 
   วันเสาร - อาทิตย     เวลา  09.00 - 17.00   น. 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก    
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 ดังนี ้
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 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้    

   ระดับข้ัน  ความหมาย  คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเยี่ยม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก   2.0 
    F    ตก     0.0 
 6. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 
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  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการ
เรียนหรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก 2 
   1.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ

ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ
ฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตาม
หลักสูตร และขอ กําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   1.2. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   1.3. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับให ตี พิมพ ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ท่ี มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับ
สมบู รณ  (Full Paper) ได รับการตี พิ มพ ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุ มวิ ชาการ 
(Proceedings) ดังกลาว 

   1.4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา         
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

   1.5. ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 2.   แผน ข  
   2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานการสอบประมวลความรู

ดวยขอเขียน ไดเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน
สุดทายโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟง
ได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตาม
หลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   2.3 รายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายการการศึกษาคนควาอิสระตองไดรับ

การเผยแพรดังนี้ ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังใน
รูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการ
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 
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   2.5 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร  
 1.  แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 36  หนวยกิต 
    1)   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)   หมวดวิชาบังคับ        18 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก                     6 หนวยกิต 
    4) หมวดวิทยานิพนธ        12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  39  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ       18 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก       12 หนวยกิต 
    4)  การศึกษาคนควาอิสระ       6 หนวยกิต 
    5)  การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรอืคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิ
ตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี ้                             
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)          
SMT  501  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสื่อสังคม          3(3-0-6) 
   (Fundamental of Social Media Technology) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ   
  แผน ก แบบ ก 2   และแผน ข  เรียนวิชาบังคับจํานวน 6 วิชา รวม 18 หนวยกิต   
SMT  610  เทคโนโลยีเครือขายสื่อสังคม       3(3-0-6) 
   (Social Media Network Technology)  
SMT  612  การวิจัยและพัฒนาในดานเทคโนโลยีสื่อสังคม    3(3-0-6) 
   (Research and Development in Social Media Technology) 
SMT  613  การตลาดออนไลน          3(3-0-6) 
   (Digital Marketing) 
SMT  616  การออกแบบและการสรางสื่อสังคม      3(3-0-6) 
   (Designing and Building Social Media) 
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SMT  617  กฎหมายและจริยธรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสื่อสังคม    3(3-0-6) 
   (Legal and Ethical Aspects in Social Media Technology) 
SMT  618  การวิจัยดานเทคโนโลยีสื่อสังคมข้ันสูง     3(3-0-6) 
   (Advanced Research in Social Media Technology)  
 
 3. หมวดวิชาเลือก   
  แผน ก แบบ ก2   เลือกเรียน  2 วิชา รวม 6 หนวยกิต    
  แผน ข เลือกเรียน 4 วิชา รวม 12  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
SMT  614  การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสื่อสังคม     3(3-0-6) 
   (Social Media Technology Project Management) 
SMT  615  การตลาดสื่อสังคมแบบบูรณาการ       3(3-0-6) 
   (Integrated Social Media Marketing) 
SMT  624  สัมมนาในหัวขอเทคโนโลยีสื่อสังคม      3(2-2-5) 
   (Seminar in Social Media Technology) 
SMT  625  การจัดการขอมูลในเว็บ         3(3-0-6) 
   (Web Data Management) 
SMT  626  การจัดการเทคโนโลยีสื่อสังคม       3(3-0-6) 
   (Social Media Technology Management) 
SMT  627  การพาณิชยสื่อสังคม          3(3-0-6) 
   (Social Media Commerce) 
SMT  628   การตลาด กลยุทธ และการวิเคราะหสื่อสังคม                             3(3-0-6) 
                 (Social Media Marketing, Strategic and Analytics) 
SMT  629  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและกลยุทธการสรางแบรนด                          3(3-0-6) 
                 (E-business and Strategic Branding) 
SMT  630  การสรางสรรคเนื้อหาสําหรับสื่อสังคม                                        3(3-0-6) 
               (Creative Content for Social Media)  
SMT  631  นวัตกรรมดิจิทัลและแนวโนมของเทคโนโลยี                                 3(3-0-6) 
            (Digital Innovation and Technology Trends) 
DBM  634  ระบบขาวกรองธุรกิจ          3(3-0-6) 
   (Business Intelligence Systems) 
EAT  620  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Business Information Systems) 
EAT  626  ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ       3(3-0-6) 
   (Customer Relationship Management Systems) 
MKT  671  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค       3(3-0-6) 
   (Consumer Behavior Analysis) 
MKT  673  กลยุทธผลิตภัณฑและตราสินคา                                                3(3-0-6)   
               (Product and Brand Strategy)    
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MGT  634  การเปนผูประกอบการ                                                       3(3-0-6)   
           (Entrepreneurship)   
COM  611  ทฤษฎีการสื่อสาร          3(3-0-6) 
   (Communication Theories) 
COM  641  เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคม       3(3-0-6) 
   (Communication Technologies and Society) 
COM  642  การจัดการระบบการสื่อสาร        3(3-0-6) 
   (Communication System Management) 
 
 4.  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)  
  แผน ก แบบ ก2          จํานวน  12  หนวยกิต 
SMT  699  วิทยานิพนธ                  12(0-24-12) 
   (Thesis) 
  แผน ข            จํานวน   6  หนวยกิต 
SMT  691  การศึกษาคนควาอิสระ          6(0-12-6) 
   (Independent Study) 
SMT  698  การสอบประมวลความรู         0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
   
แผนการศึกษา   

ช้ันปท่ี 1 
แผน ก แบบ ก 2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
 ภาคการศึกษาท่ี 1  

SMT 612   การวิจัยและพัฒนาในดาน            
เทคโนโลยีสื่อสังคม                  

3(3-0-6) 

SMT 613   การตลาดออนไลน                       3(3-0-6) 
SMT 617   กฎหมายและจริยธรรมเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสื่อสังคม 
3(3-0-6) 

XXX 6xx    วิชาเลือก 3(3-0-6) 
XXX 6xx    วิชาเลือก 3(3-0-6) 

รวม   15  หนวยกิต 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  
SMT 610 เทคโนโลยีเครือขายสื่อสังคม         3(3-0-6) 
SMT 616   ออกแบบและการสรางสื่อสังคม                 3(3-0-6) 
SMT 618 การวิจัยดานเทคโนโลยี                 

สื่อสังคมข้ันสูง 
3(3-0-6) 

SMT 699 วิทยานิพนธ 6(0-12-6) 
 

รวม   15  หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  
SMT 612   การวิจัยและพัฒนาในดาน            

เทคโนโลยีสื่อสังคม                  
3(3-0-6) 

SMT 613   การตลาดออนไลน                       3(3-0-6) 
SMT 617   กฎหมายและจริยธรรมเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสื่อสังคม 
3(3-0-6) 

XXX 6xx    วิชาเลือก 3(3-0-6) 
XXX 6xx    วิชาเลือก 3(3-0-6) 

รวม   15  หนวยกิต 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  
SMT 610 เทคโนโลยีเครือขายสื่อสังคม         3(3-0-6) 
SMT 616   ออกแบบและการสรางสื่อสังคม                 3(3-0-6) 
SMT 618 การวิจัยดานเทคโนโลยี                 

สื่อสังคมข้ันสูง 
3(3-0-6) 

XXX 6xx    วิชาเลือก 3(3-0-6) 
SMT 691 การศึกษาคนควาอิสระ                3(0-6-3) 

รวม   15  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 
แผน ก แบบ ก 2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
 ภาคการศึกษาท่ี 1  

SMT 699 วิทยานิพนธ 3(0-6-3) 
 

รวม   3  หนวยกิต 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  

SMT 699 วิทยานิพนธ 3(0-6-3)                                                                   
รวม   3  หนวยกิต 

 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  
SMT 691 การศึกษาคนควาอิสระ                  3(0-6-3) 
SMT 698 การสอบประมวลความรู               0(0-0-0) 

รวม   3  หนวยกิต 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  

XXX 6xx    วิชาเลือก 3(3-0-6) 
รวม   3  หนวยกิต 

 

    
คําอธิบายรายวิชา   
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ี
ใชศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนท้ังดานการพูดและ
การเขียน  
 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex 
technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter 
arguments both orally and in writing. 
 
SMT  501   ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีส่ือสังคม                                       3(3-0-6)        
            (Fundamental of Social Media Technology)  
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโซเชียลเน็ตเวิรกในปจจุบัน ศึกษาความหมายและหลักทฤษฎีท่ี เก่ียวของกับการ
ใชงานโซเชียลเน็ตเวิรก ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการ เครื่องมือทาง 
โซเชียล เน็ตเวิรกในปจจุบัน อาทิเชน ไลน เฟซบุค ทวิตเตอร อินสตราแกรม และเว็บบอรดตางๆ เปนตนการ
วิเคราะหโซเชียลเน็ตเวิรกเบื้องตนดวย ศึกษาผลกระทบของการใชงานโซเชียลเน็ตเวิรกท่ีมีตอตนเองและ สังคม 
ความรับผิดชอบตอสังคม คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายท่ีเก่ียวของตอการใชงานโซเชียล เน็ตเวิรก การใชงาน
โซเชียลเน็ตเวิรกในงานธุรกิจ แนวโนมในอนาคตของรูปแบบการใชงานโซเชียล เน็ตเวิรก การบริหารจัดการโซ
เชียลเน็ตเวิรก ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอองคกรและธุรกิจ 
 Introduction to social networks; concept and theories of social networks in life;  
the history and evolution of social networks; learning of social networks tools such as Line, 
Facebook, Twitter and web board etc.; social network analysis; the effects and responsibility 
used social networks on public; ethics and the law relating to the use of social networks; social 
networks for business and trend. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ 
SMT  610  เทคโนโลยีเครือขายส่ือสังคม                      3(3-0-6) 
   (Social Media Network Technology) 
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 เทคโนโลยีเครือขายสื่อสังคม โครงสรางพ้ืนฐานและสังคม การวิเคราะหสื่อสังคมองคกร ความเปนสวนตัว 
ปญหาดานความปลอดภัยในเครือขายสื่อสังคม สภาพปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของเทคโนโลยีเครือขายสื่อ
สังคมและการประยุกตใชเทคโนโลยีในดานสื่อสังคม การประยุกตใชเหมืองขอมูลและเว็บความหมาย   
 Social Media network technologies, infrastructures, and communities; social media 
analysis; privacy and security issues in social networks; current and future trends in social media 
network technologies and applications in the field of social media networks; application of  data 
mining  and semantic web. 
 
SMT  612  การวิจัยและพัฒนาในดานเทคโนโลยีส่ือสังคม    3(3-0-6) 
   (Research and Development in Social Media Technology) 
 หลักวิธีทางสถิติและระเบียบวิธีวิจัย การเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสําหรับสื่อสังคม เชน วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงทดลอง ฯลฯ ลักษณะของ
การวิจัย การเลือกปญหา เทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิเคราะห และนําเสนอขอมูล การใชโปรแกรมสาเร็จรูปสําหรับงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางนวัตกรรม 
 Research and statistic for research; principles of research and development 
methodology: descriptive research, survey studies, experimental research, research 
characteristics, research problem selection, data collection techniques, data analysis and 
presentation, application software for research, research and development for initiating 
innovation. 
 
SMT  613  การตลาดออนไลน                             3(3-0-6) 
   (Digital Marketing) 
 แนวความคิด ภาพรวม คุณคาของการตลาดออนไลน และเทคโนโลยีท่ีมีสวนเก่ียวของในการสรางสื่อเพ่ือ
การตลาดออนไลน เชน เฟซบุก อินสตราแกรม ยูทูป กูเกิลพลัส เปนตน การจัดการฐานขอมูลลูกคาและการ
สื่อสารกับลูกคา เครื่องมือทางการตลาดออนไลนท่ีสามารถใชในกิจกรรมทางการตลาดและประสานการใช
เครื่องมือดังกลาวเขาไปในแตละข้ันตอนของกิจกรรมทางการตลาด ข้ันตอนการวางแผนการตลาดสําหรับกิจกรรม
ออนไลน ตลอดจน การตลาดออนไลนในอนาคต 
 Concept of digital marketing, value of digital marketing resources, digital maketing 
technology for communication to customer, customer database management and customer 
communication, digital marketing tools that can be used in marketing activities and demonstrate 
how to integrate digital tools into each stage, marketing planning stage stages for online 
activities, concept of virtual store for marketing products and services including the future of 
digital marketing resources. 
 
SMT  616  การออกแบบและการสรางส่ือสังคม        3(3-0-6) 
   (Designing and Building Social Media) 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการสื่อสารในสื่อสังคมตางๆ (เชน เฟซบุก ทวิตเตอร บล็อก วิก้ี และโลก
เสมือนจริง เชน เซคันดไลฟ) ทฤษฎีบทบาทหนาท่ีของการสื่อสารผานสื่อกลาง คอมพิวเตอร รวมท้ังประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการวิเคราะหออกแบบและการสรางสื่อสังคม เชน  
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การนําเสนออัตลักษณผานทางสื่อสังคม เอกลักษณ ความเปนสวนตัว เยาวชนกับการใชสื่อสังคม การมีสวนรวม
ทางการเมืองของเครือขายสื่อสังคม ทุนทางสังคม โลกเสมือนจริง การทํางานและการใชสื่อสังคมในท่ีทํางาน 
ระเบียบวิธีและจริยธรรมในการศึกษาขอมูลสื่อสังคม 
 A theoretical orientation to communication processes in social media (e.g., Facebook, 
Twitter, Blogs, Wikis, and virtual worlds such as Second Life); computer mediated 
communication theories and phenomena including issues of self-presentation, identity, privacy, 
youth and social media, political participation, social networks, social capital, virtual worlds, 
collective action, uses of social media in the workplace; methodological and ethical approaches 
to studying social media data. 
 
SMT  617  กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีส่ือสังคม   3(3-0-6) 
   (Legal and Ethical Aspects in Social Media Technology) 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปญหาทางจริยธรรม และกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสังคม 
การไมไววางใจ การจัดการเก่ียวกับสัญญาทางกฎหมาย กฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับลิขสิทธิ์และทรัพยสิน
ทาง ปญญา การไหลขามแดนของสารสนเทศ ความเปนสวนตัว การรักษาความลับ และสิทธิแหงมนุษยชนเก่ียวกับ
ทรัพยสิน ทางปญญา ไดแกประวัติ ปรัชญา ประเภททรัพยสินทางปญญา (ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร,ความลับทางการคา) 
การวิเคราะห เชิงเศรษฐศาสตร ในความจําเปนในการใชกฎหมายปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา เปนตน 
ประเด็นทเก่ียวกับจริยธรรม ไดแก หลักจริยธรรมโดยท่ัวไป ขอมูลสวนบุคคล กฎเกณฑและขอบังคับ และแบบ
แผน ดานขมูลขาวสาร ความเสียหายท่ีเกิดจากการทํางานผิดพลาดของคอมพิวเตอร หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของผูใช คอมพิวเตอรจารกรรมคอมพิวเตอร การทุจริตและการปองกันการทุจริต  
 Introduction to legal issue in social media technology, computer impact on society and 
related concerns, antitrust, contract management, international law including intellectual 
property, transitional data flow, privacy, confidential, and constitutional rights. Intellectual 
property: the philosophical, legal, historical, types of intellectual property (copyright, patent, 
trade secrecy) and the relation between intellectual property and economic analysis of the 
need for and uses of laws protecting intellectual property; issues of ethics: general ethics, 
employee privacy, data regulation, computer malfunction liability, and the professional 
responsibility of the computer user; computer crime, fraud and fraud protection 
 
SMT  618  การวิจัยดานเทคโนโลยีส่ือสังคมข้ันสูง          3(3-0-6) 
   (Advanced Research in Social Media Technology) 
 บทบาทของเครื่องมือทางสถิติท่ีใชในการวิจัยทางเทคโนโลยีสื่อสังคม กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูง 
แนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณประเภทตางๆ การออกแบบการวิจัยทางเทคโนโลยีสื่อสังคม การพัฒนา
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติข้ันสูงท่ีมีตัวแปรมากกวา 1 ตัวแปร เชน วิเคราะหความแปรปรวน 
พหุคูณ, การวิเคราะหความแปรปรวนรวม, การวิเคราะหปจจัย, การวิเคราะหแบบกลุม, โมเดลสมการโครงสราง 
เปนตน การเขียนรายงานผลการวิจัย  จริยธรรมของนักวิจัย  
 Role of statistical tools in social media research. Advanced quantitative research process; 
the concepts and processes of various quantitative researches; research design in social media; 
development of tools and data collection; advanced statistics used in such research MANCOVA, 
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ANCOVA, Factor Analysis, Cluster Analysis, SEM  etc; writing the research report; the ethics of 
researchers. 
 
 3. หมวดวิชาเลือก  
SMT  614  การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีส่ือสังคม      3(3-0-6) 
   (Social Media Technology Project Management) 
 หลักพ้ืนฐานของการจัดการโครงการ การจัดการโครงการในบริบททางเทคโนโลยีสื่อสังคม การจัดการ
โครงการกลุมกระบวนการ  การจัดการโครงการแบบเบ็ดเสร็จ  การจัดการขอบเขตของโครงการ การจัดการ
ระยะเวลาของโครงการ  การจัดการคาใชจายของโครงการ  การจัดการคุณภาพของโครงการ  การจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของโครงการ  การจัดการการสื่อสารของโครงการ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ การจัดการ
การจัดซ้ือจัดจางของโครงการและพีเอ็มบอค 
 Introduction to project management, project management in social media technology 
context, project management process groups, project integration management, project scope 
management, project time management, project cost management, project quality 
management,project human resource management, project communications management, 
project risk management,project procurement management, and Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide). 
 
SMT  615  การตลาดส่ือสังคมแบบบูรณาการ                            3(3-0-6) 
   (Integrated Social Media Marketing) 
 ภาพรวมของการตลาดในสังคมยุคโลกไรพรมแดน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พฤติกรรม
ผูบริโภค การวิจัยเพ่ือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กลยุทธเชิงสรางสรรคเพ่ือการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ การวางแผนสื่อ การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และกรณีศึกษา แนวความคิด 
ภาพรวม คุณคาของการตลาดสื่อสังคม การจัดการฐานขอมูลลูกคาและการสื่อสารกับลูกคา เครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถใชในกิจกรรมทางการตลาดและประสานการใชเครื่องมือดังกลาวเขาไปในแตละข้ันตอน
ของกิจกรรมทางการตลาด ข้ันตอนการวางแผนการตลาดสาหรับกิจกรรมสื่อสังคม ตลอดจนแนวคิดรานคาเสมือน 
และการตลาดอิเล็กทรอนิกสในอนาคต 
 Overview of modern marketing, integrated social media communications marketing, 
consumer behavior, creative strategy for integrated social media communications marketing, 
research for social media marketing, media planning, and case studies; concept of social media 
marketing, value of social media marketing resources, customer database management and 
customer communication, electronic tools used in social media marketing activities and 
demonstrate how to integrate electronic tools into each stage, marketing planning stage stages 
for online activities, concept of virtual store for marketing products and services including the 
future of online electronic marketing resources. 
 
SMT  624  สัมมนาในหัวขอเทคโนโลยีส่ือสังคม                3(2-2-5) 
   (Seminar in Social Media Technology) 
 ประเด็นการสัมมนาใหมๆ เก่ียวกับเทคโนโลยีสื่อสังคม โดยเนนการทํางานกลุมการประชุม การอภิปราย  
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การโตแยงแสดงเหตุผล การใชเทคโนโลยีสื่อสังคมใหมีความรับผิดชอบตอสังคม โครงการสัมมนา การเขียน
รายงานการประชุมและการนําเสนอความรูสูสาธารณะ 
 Issues on current social media technology management focus on team working, meeting, 
discussing, argumentation, seminar proposal,  the use of social media technology for social 
responsibility, report and deliver or present knowledge to public. 
 
SMT  625  การจัดการขอมูลในเว็บ                                   3(3-0-6) 
   (Web Data Management) 
 ระบบจัดการฐานขอมูล ภาษา วิธีการ และตัวแบบขอมูล การออกแบบระบบฐานขอมูล อินเทอรเน็ต 
เวิลดไวดเว็บ และโปรโตคอลท่ีเก่ียวของ ตัวแบบเชิงสัมพันธเอกภาพ ตัวแบบเชิงระดับชั้น ตัวแบบเชิงเครือขาย ตัว
แบบเชิงความสัมพันธ การปรับใหเปนปกติ ภาษาสอบถามเชิงสัมพันธ และเอสคิวแอล เครื่องมือซอฟตแวร
สมัยใหมสาหรับการออกแบบฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูล (โปรแกรมประยุกตแบบ
ไคลเอนต-เซิรฟเวอรและเว็บเบส) 
 Concept of database management systems associated with web technologies, languages, 
schemes, and data models, design of database systems, entity-relationship model, hierarchy 
model, network model, relational model, normalization, relational query languages and SQL, 
modern software tools for database design and database application development 
(client/server and web-based applications). 
 
SMT  626  การจัดการเทคโนโลยีส่ือสังคม                        3(3-0-6) 
   (Social Media Technology Management) 
 การจัดการเทคโนโลยีสื่อสังคม ความสําคัญเชิงยุทธศาสตรของเทคโนโลยีสื่อสังคมการพัฒนายุทธศาสตร
ทางเทคโนโลยีสื่อสังคมสําหรับองคกร การวางแผนทางเทคโนโลยีสื่อสังคมแนวโนมอุตสาหกรรมซอฟตแวรและ
ฮารดแวร ระบบโทรคมนาคม แนวโนมทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสังคม การจัดการโปรแกรมประยุกตทาง
ธุรกิจ การพัฒนาและการคาดคะเนผูบริโภค การจัดการทรัพยากรขอมูลและคอมพิวเตอร การจัดการระบบ
เครือขายและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การจัดการการลงทุนและการคุมทุนของเทคโนโลยีสื่อสังคม การควบคุม
เทคโนโลยีสื่อสังคม ความปลอดภัยและการปองกันทรัพยสินดานเทคโนโลยีสื่อสังคม คน องคกร และระบบการ
จัดการ บทบาทของผูบริหารสารสนเทศระดับสูง 
 Managing social media technology in the information age, social media technology’s 
strategy importance, developing the organization’s social media technology strategy, social 
media technology planning, hardware and software trends, modern telecommunication 
systems, industry trends, managing application development, developing and managing 
customer expectations, managing customer expectation, managing computer and data resource, 
managing ebusiness and network systems, measuring social media technology investment and 
returns, social media technology control, asset protection and security, people, organization 
and management systems, chief information officer’s role. 
  
SMT  627  การพาณิชยส่ือสังคม                                 3(3-0-6) 
   (Social Media Commerce) 
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 การพาณิชยสื่อสังคมตางๆ ไดแก เทคโนโลยีเว็บ แนวโนมเชิงวิเคราะหของเทคโนโลยีเว็บ ระบบการชาระ
เงินอิเล็กทรอนิกส การพิสูจนตัวบุคคล ความม่ันคงและความเปนสวนตัว การประยุกตใชพาณิชยสื่อสังคมใน
องคกร ในอุตสาหกรรมคาปลีก คาหุน ธนาคาร การศึกษาและ บริการทางสุขภาพ พาณิชยสื่อสังคมระหวางธุรกิจ
และลูกคา ธุรกิจกับธุรกิจ และการประยุกตใชภายใน องคกร โมเดลของพาณิชยสื่อสังคม กฎหมายและนโยบายท่ี
เก่ียวของกับพาณิชยสื่อสังคม ประเด็น เก่ียวกับความเปนสวนตัว การคัดเลือกเนื้อหาและการจัดอันดับ ลิขสิทธิ์
และทรัพยสินทางปญญา เครือขายสื่อสังคมและพาณิชยสื่อสังคมผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
 Fundamental of social media commerce; web technology, and an analytic review of 
web technology trends, electronic payments systems and related issues, authentication, 
security and privacy, organizational applications, social media commerce applications in retail, 
stock exchange, banking, education and health sectors, consumer-business, business-business, 
and intra-organizational social media commerce, business modeling for electronic commerce 
applications, legal and policy issues underlying social media commerce; issues such as privacy, 
content selection and rating, and intellectual property rights, social networks and mobile 
commerce. 
 
SMT  628  การตลาด กลยุทธ และการวิเคราะหส่ือสังคม                          3(3-0-6) 
            (Social Media Marketing, Strategic and Analytics) 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการตลาดบนสื่อสังคม, กลยุทธการทําการตลาดบนสื่อสังคม, การประชาสัมพันธ
ผานสื่อสังคม, การโฆษณาผานสื่อสังคม, การวิเคราะหสื่อสังคม, การวิเคราะหสื่อสังคมในแตละแฟลตฟอรม 
(Application), พฤติกรรมผูบริโภค, พฤติกรรมเชิงลึกของผูบริโภค, การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคเชิงลึก
และกลุมเปาหมาย, การวิเคราะหสื่อสังคมโดยการใชเครื่องมือชวยการวิเคราะห, การวิเคราะหเว็บไซตดวย 
Google Analytic, การตลาดดวยเครื่องมือคนหา (Search Engine), ความรูเบื้องตน เครื่องมือ และกลยุทธการ
ทํา SEO (Search Engine Optimization) 
 Introduction to social media marketing, social media marketing strategies, public relation 
on social media, social media advertising, social media analytics, social media analytics on each 
platform (application), consumer behavior, consumer insight, consumer insight analytics, social 
media analytics tools, website analytics by google analytics, search engine marketing, search 
engine optimization fundamental, search engine optimization tools and strategies. 
 
SMT  629 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและกลยุทธการสรางแบรนด                          3(3-0-6) 
             (E-business and Strategic Branding) 
 ความรู เบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส , การวางแผนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส , กลยุทธและการ
ประยุกตใชสื่อสังคมเพ่ือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส, การตลาดและการประชาสัมพันธสําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส,  การ
บริหารจัดการแคมเปญออนไลน, ความรูเบื้องตนสําหรับการสรางแบรนด, แนวคิดและองคประกอบข้ันพ้ืนฐานของ
การสื่อสารแบรนด, กลยุทธการสรางแบรนดดวยสื่อดิจิทัลและสื่อสังคม, การจัดการภาวะวิกฤติของธุรกิจและแบ
รนดบนสื่อสังคม  
 E-business fundamental, E-business planning, social media strategic & adaption for E-
business, marketing & public relation for E-business, online campaign management, branding 
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fundamental, basic concepts & elements of brand communication, digital media & social media 
strategic for branding, brand crisis management on social media. 
 
SMT  630  การสรางสรรคเนื้อหาสําหรับส่ือสังคม                                           3(3-0-6) 
            (Creative Content for Social Media) 
 ความรูเบื้องตนสําหรับการสรางสรรคเนื้อหา, การสรางสรรคสื่อดิจิทัลในรูปแบบตางๆ, การเขียนขอความ
โฆษณาดิจิทัล, การพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคสําหรับการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตและสื่อดิจิทัล, การวางแผน
สื่อดิจิทัลสําหรับสื่อสังคม, กลยุทธการตลาดดวยเนื้อหาดิจิทัล 
 Creative content fundamental, digital content creation, digital copy writing, developing 
creative skills for internet communications and digital media, digital media planning for social 
media, digital content marketing strategies. 
 
SMT  631  นวัตกรรมดิจิทัลและแนวโนมของเทคโนโลยี                                  3(3-0-6) 
            (Digital Innovation and Technology Trends) 
 นวัตกรรมดานดิจิทัล, สื่อสมัยใหม และเทคโนโลยียุคใหม , การนําเทคโนโลยียุคใหมไปประยกุตใชสําหรับ
การทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส, การนําเทคโนโลยียุคใหมเพ่ือการทํางานในสายอาชีพดานดิจิทัลและเทคโนโลยี, 
กระแสสังคมบนสื่อสังคม , การตลาดผานสื่อดิจิทัลรูปแบบใหม เชนการตลาดผานอุปกรณเคลื่อนท่ี , การตลาด
แบบบอกตอ , การตลาดผานผูทรงอิทธิพล เปนตน 
 Digital innovation, new media and technology trends, applying technology for  
e-business. applying technology for digital and technology careers, social media & digital media 
marketing trends, such as: mobile marketing, viral marketing, influencer marketing, etc. 
 
DBM  634  ระบบขาวกรองธุรกิจ                                       3(3-0-6) 
 (Business Intelligence Systems) 
 แนวคิดเก่ียวกับระบบขาวกรองธุรกิจ วงจรชีวิตโครงการขาวกรองธุรกิจ การทําใหโครงการขาวกรองธุรกิจ
เปนจริง การวิเคราะหพหุมิติ นิยามเทคโนโลยีขาวกรองธุรกิจ การมองหาโอกาสในการใชขาวกรองธุรกิจ การ
ออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับขาวกรองธุรกิจ การจัดการกระบวนการขาวกรองธุรกิจ กระบวนการอีทีแอล 
(ดึง แปลง และโหลด) การประมวลผลขอมูลกอนการสรางคิวบหลายมิติ การวิเคราะหขอมูลในคิวบหลายมิติ การ
ใชความสามารถในการทํารายงานเพ่ือเตรียมรายงานสําหรับการจัดการ การอนุวัตระบบขาวกรองธุรกิจ 
 Introduction to business intelligence system, business intelligence project lifecycle, 
enabling business intelligence project, multidimensional analysis, defining business intelligence  
technologies, identifying business intelligence opportunities, designing business intelligence 
infrastructure, managing business intelligence operations, ETL (Extract, Transform and Load)  
process, data preprocessing, building multi-dimensional cube, analyzing information in a 
multidimensional cube, using reporting capabilities to prepare managerial reports, implementing 
a business intelligence system. 
 
EAT  620  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                                3(3-0-6) 
   (Business Information Systems) 
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 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนทัศนวาดวยเศรษฐกิจใหมและโครงสรางธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ เชน การศึกษาและการนิยามความตองการ กระบวนวิธีในการพัฒนาระบบการจัดการโครงการระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ การวิเคราะห ออกแบบ อนุวัต และดูแลรักษาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ แนวคิดเก่ียวกับ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การจัดทําแผนวาดวยธุรกิจอิเล็กทรอนิกสเปนตน การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เชน 
กลยุทธระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การจัดการความม่ันคงของระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ การจัดเตรียมบริการสําหรับลูกคาปลายทาง จริยธรรม กฎหมาย และศีลธรรมท่ีเก่ียวของกับระบบ
สารสนเทศทางธรุกิจ และการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจระหวางประเทศ 
 Fundamentals of new economy paradigm and business model; business information 
systems (BIS) development such as acquiring and defining company needs, initiating systems 
development, BIS project management, BIS analysis, BIS design, BIS building, BIS implementation 
and maintenance, e-business concepts, creating an e-business plan, and so forth; BIS 
management such as BIS strategies, managing e-business, managing BIS security, providing end-
user services, ethical, legal and moral related to BIS, managing International BIS. 
 
EAT  626  ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ                       3(3-0-6) 
   (Customer Relationship Management Systems) 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการลูกคาสัมพันธ ลูกคาและยุทธศาสตรลูกคา ธุรกิจท่ีมีลูกคาเปนศูนยกลางการ
จัดการวงจรชีวิตลูกคา ระบบจัดการลูกคาสัมพันธเชิงปฏิบัติการ ระบบวิเคราะหขอมูลลูกคา ระบบชวยสนับสนุน
การติดตอปฏิสัมพันธกับลูกคา การจัดการโครงการ การจัดการลูกคาสัมพันธ การสรางกรณีทางธุรกิจสําหรับการ
จัดการลูกคาสัมพันธ การจัดการลูกคาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส การจัดการลูกคาสัมพันธในหลากหลายอุตสาหกรรม 
เหมืองขอมูลและการจัดการลูกคาสัมพันธ การวิเคราะหกําไรท่ีไดจากลูกคา การสรางระบบจัดการลูกคาสัมพันธ 
เครื่องมือจัดการลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษาการจัดการลูกคาสัมพันธ 
 Concepts of customer relationship management (CRM), customer and customer strategy, 
customer centric enterprise (CCE), customer lifecycle management, operational CRM, analytical 
CRM, collaborative CRM, CRM project management, building a business case for CRM, e-CRM, 
CRM in various industries, data mining and CRM, customer profitability analysis, implementing 
CRM, CRM tools, CRM case studies. 
 
MKT  671  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค       3(3-0-6) 
   (Consumer Behavior Analysis) 
 พฤติกรรมผูบริโภคในดานสังคมวิทยา จิตวิทยา และมานุษยวิทยา หัวขอศึกษา รวมถึงแรงจูงใจและ
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคในการซ้ือสินคาและบริการ สํารวจและวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภค ตลอดจนวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือท่ีจะกําหนดกลยุทธดานการตลาด การจัดการลูกคาสัมพันธ 
และการจัดการผลิตภัณฑและคุณภาพสินคา 
 Investigate consumer behavior in terms of sociological, psychological, and humanity 
aspects. The topics include the motives of consumers and their decision-making processes 
during the purchase of products and services; factors affecting consumers decisions; marketing 
strategy, customer relation management and brand management. 
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MKT  673  กลยุทธผลิตภัณฑและตราสินคา                                        3(3-0-6)   
    (Product and Brand Strategy)    
      กลยุทธการตลาดของผูบริหารผลิตภัณฑ แนวความคิดการตลาดสมัยใหมของผลิตภัณฑ กระบวนการนํา
ผลิตภัณฑเขาสูตลาด การบริหารสายผลิตภัณฑ การวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตนของสินคาเพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับ
ตราสินคา การวางแผนสรางตราสินคาในเศรษฐกิจยุคใหม กลยุทธในการสรางความจงรักภักดีตราสินคา ทบทวน
การกําหนดตําแหนงตราสินคาในตลาดท่ีมีการแขงขันจากภายในและตางประเทศ ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจพัฒนาเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑและตราสินคา เพ่ือสามารถวิเคราะหวางแผนและกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดไดอยางเหมาะสม 
 Marketing strategy for product managers, modern marketing concept of products, the 
process of new product introduction, the product-line management, an analysis of fundamental 
product characteristics to build a brand, planning for the brand building in modern economy, 
brand loyalty strategy, brand renewal to conduct marketing strategy for competing with local 
and foreign companies, factors affecting in making decision on the changes of product and 
brand, planning and determining practical marketing strategy.  
 
MGT  634  การเปนผูประกอบการ                                                       3(3-0-6)   
    (Entrepreneurship)   
         ความหมายและคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ กระบวนการในการประเมิน แนว ความคิด 
แนวโนม และโอกาสในการทําธุรกิจ การประเมินตนเองสําหรับการเปนผูประกอบการ การประกอบธุรกิจโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมสาํหรับการเปนผูประกอบการ ความสําคัญ ประโยชน และองคประกอบการเขียน
แผนธุรกิจ ซ่ึงประกอบไปดวยการวิเคราะหสถานการณ แผนการ ตลาด แผนการดําเนินงาน แผนจัดการและ
กําลังคน และแผนการเงิน   
      The definitions and characteristics of entrepreneurs; process for evaluating business 
ideas, trends and opportunities; self-assessment for entrepreneurship; good governance in 
managing business and ethics for entrepreneurs; developing skills in preparing business plans 
consisting of situational analysis, marketing, operations, management and human resource, and 
financial plans. 
 
COM  611  ทฤษฎีการส่ือสาร                             3(3-0-6) 
   (Communication Theories) 
 การสํารวจท่ีมา ลักษณะเดน และลักษณะท่ีแตกตางของกลุมทฤษฎีการสื่อสารของมนุษยท่ีสําคัญๆ อาทิ 
กลุมทฤษฎีโครงสรางและการหนาท่ี ทฤษฎีกระบวนจิตและพฤติกรรม ทฤษฎี วินิจสารและวิพากษ เนนทฤษฎี
ระบบ ทฤษฎีสัญญาณและภาษา ทฤษฎีวาทกรรมและสนทนาวิเคราะห ทฤษฎีการผลิตและกระบวนการรับสาร 
บริบทตางๆ ของการสื่อสาร กลุมทฤษฎีสื่อมวลชน ศึกษาทฤษฎีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาและโครงสราง สื่อและ
ผูรับสาร ทฤษฎีเก่ียวกับผลท่ีตามมาของสื่อมวลชนตอวัฒนธรรมและปจเจกบุคคล 
 Exploration of sources and distinguishing essences of varied genres of human 
communication theories, such as structural and functional theories, cognitive and behavioral 
theories, interpretative and critical theories specifically focusing on system theory, sign and 
language theories, speech act and conversational analyses, theories of message production and 
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reception, communication context; mass communication theory genres such as theories about 
content and structure, media and audience and also theories about communication effects on 
cultures and individuals. 
 
COM  641  เทคโนโลยีการส่ือสารกับสังคม       3(3-0-6) 
   (Communication Technologies and Society) 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ท้ังการสื่อสารมวลชนและการสื่อสารรูปแบบตางๆ เนนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ความสําคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารตอสังคมยุคใหม 
การลูเขาของสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร ผลกระทบของเทคโนโลยีการสื่อสารตอปจเจกบุคคลและสังคมทุกระดับ 
 Evolution of communication technologies, mass and others with special emphasis on 
computer and information technologies; telecommunication technology; significance of 
communication technologies in modern society; convergence of communication media and 
technologies; impact of communication technologies on individuals and societies at all levels. 
 
COM  642  การจัดการระบบการส่ือสาร        3(3-0-6) 
   (Communication System Management) 
 ประมวลองคความรูวาดวยการจัดการระบบการสื่อสารทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัวจนถึงระดับ
องคการขนาดใหญ ศึกษาลักษณะรวมและลักษณะตางของการจัดการสื่อสารขององคการขนาดตางๆ สํารวจ
ปญหาการจัดการสื่อสารท่ีมีตอระบบการสื่อสาร 
 Survey of knowledge about communication system management in every level from 
families to large scaled organizations; investigating problems of communication system 
management and their solutions with special emphasis on Thai contexts; roles and impacts of 
communication technology on communication system management. 
 
 4.  หมวดวิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก 2 / การคนควาอิสระ (แผน ข) 
SMT  691   การศึกษาคนควาอิสระ                6(0-12-6) 
   (Independent Study) 
   วิชาบังคับกอน :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวนหรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
 คนควาในประเด็นท่ีนักศึกษามีความสนใจหรือมีความถนัด โดยหัวขอ ขอบเขตและรายละเอียดของ
โครงการจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา โครงการจะตองมีรากฐานจากการคนควาวิจัยอยางเปน
ระบบและมีความชัดเจน โครงการจะตองนําเสนอและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีหลักสูตรแตงตั้งข้ึน 
 Individual investigation into various fields of interest and specialization as selected by 
each student. The proposal must be well researched and clearly defined. It must be approved 
by the appointed advisor and submitted. The independent study project must be based upon 
systematic research and investigation. The project as a whole must be submitted and approved 
by the appointed committee. 
 
SMT  698  การสอบประมวลความรู         0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
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   วิชาบังคับกอน :  ศึกษาหมวดวิชาบังคับครบถวนหรือโดยความเห็นชอบของผูสอน 
 การสอบประมวลความรู เกรด :  ผาน/ไมผาน 
 Comprehensive examinations with S/U grades. 
 
SMT  699  วิทยานิพนธ                 12(0-24-12) 
   (Thesis) 
 การวิจัยและพัฒนาในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาเลือกหัวขอท่ีนาสนใจโดยไดรับคา
แนะนําและความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา จัดทํารายงานผลการวิจัย และนําเสนอผลงาน 
 Thesis research for Master of Science Program in Information Technology. This is a 
program of selected research, tailored to the interest of the individual student, under faculty 
supervision. Preparing a complete thesis report and presentation. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 

1. คําอธิบายโดยยอ 
  การศึกษาคนควาอิสระ: ทําการศึกษาในประเด็นหรือปญหาทางดานเทคโนโลยีสื่อสังคมภายใตการ
ใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
      วิทยานิพนธ: ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสื่อ
สังคม ตามระเบียบข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา  
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาอิสระใหมท่ีสรางสรรค มีองคความรูจากการวิจัย สามารถวิเคราะห
ปญหา รวมท้ัง ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือ และ/หรืออุปกรณท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหาโดย
วิธีวิจัย สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูล
และอภิปรายผล สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถนําเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยโดยใช
ภาษาพูดและเขียนท่ีถูกตองสามารถสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดโดยงาย 
 3.  ชวงเวลา 
  3.1 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ชั้นปท่ี 2   
  3.2 การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ชั้นปท่ี 1 และ 2 
 4.  จํานวนหนวยกิต 
  4.1 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)  12  หนวยกิต 
  4.2 การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)    6  หนวยกิต  
 5.  การเตรียมการ 

หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมดานการทําวิจัยแกนักศึกษา โดยมีการจัดใหนักศึกษาตองศึกษาและ
เรียนรูในวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสื่อสังคมและวิชาสัมมนาวิชาการดานเทคโนโลยีสื่อสังคม 
รวมท้ังวิชาบังคับท่ีเก่ียวของ แลวจึงใหนักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอท่ีสนใจท่ีจะศึกษาและเลือกอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการหลักสูตรอาจารยท่ี
ปรึกษาจัดตารางเวลาใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา หลักสูตรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยใหแกนักศึกษา เชน เครื่องคอมพิวเตอร หองทํางานคนควาขอมูล
ผานระบบสืบคนออนไลน เปนตน 
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 6.  กระบวนการประเมินผล 
  6.1 ประเมินคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระโดยอาจารยท่ีปรึกษา 
   วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 
  6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยท่ีปรึกษาฯ จากการรายงานดวยวาจา

และเอกสารของนักศึกษา 
  6.3 ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาโดยรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานท่ีเกิดข้ึนในแตละ

ข้ันตอน และรายงานในรปูแบบการสัมมนาและ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ 
  6.4 การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ี

และความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. ผูบริหารดานโครงการเทคโนโลยีสื่อสังคม 
 2. ผูบริหารและติดตามเทคโนโลยีในดานสื่อสังคม 
 3. ผูบริหารในการวิเคราะหขอมูลสื่อสังคม 
 4. นักวิจัยและวิเคราะหงานดานสื่อสังคม 
 5. ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสื่อสังคม 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 

52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000 

            โทร 0-2997-2222 ตอ 4055, 4057 
            http://it.rsu.ac.th/itm    
            e-mail: somchai.l@rsu.ac.th 
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